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september 2019

Bijeenkomst uitbreiding St. Dominicus en Johan de
Wittschool op 24 september
Het aantal leerlingen van de basisscholen in de wijk Oog in Al neemt toe. Met behulp van een locatiestudie heeft
de gemeente gezocht naar de beste plekken voor uitbreiding van de St. Dominicusschool en de Johan de
Wittschool. In dit wijkbericht informeren we u over de locatiestudie en de tijdelijke oplossing van de gemeente.
En nodigen we u uit voor een bijeenkomst op 24 september.

Uitbreiding tijdelijk oplossen

Waar?

De gemeente geeft voor de komende jaren

de voorkeur aan een tijdelijke oplossing voor de

NDC Den Hommel

Kennedylaan 9 Utrecht

uitbreiding van de twee scholen op de bestaande

Hoe laat?

St. Dominicusschool

Meldt u zich aan via

locaties. Dit ziet er als volgt uit:

De groepen leerlingen die nu tijdelijk in de
Cereolfabriek zitten, blijven hier. Op het
schoolplein van de hoofdlocatie aan de

Händelstraat 51 komt een tijdelijk gebouw voor
twee of drie groepen.
Johan de Wittschool

Deze school blijft gebruik maken van tijdelijke
huisvesting voor twee groepen op het schoolplein.
Op termijn (na 2025) ziet de gemeente Ravellaan

Van 19.30 tot 21.00 uur
Inloop vanaf 19.15 uur

onderwijshuisvesting@utrecht.nl
De gemeente neemt op basis van de uitkomst van

de locatiestudie en de beoordeling van de reacties
tijdens de bijeenkomst een besluit over de

huisvesting van de extra groepen leerlingen.
Uitkomst locatiestudie

Gemeente, scholen en buurtbewoners zijn met
elkaar in gesprek over een locatie voor extra ruimte
voor de twee scholen. Alle (bewoners)-suggesties

96 als mogelijkheid voor de groei van de scholen.

voor locaties tezamen hebben geleid tot een lijst

behoefte blijft aan een permanente uitbreiding van

Deze locaties zijn onderzocht.

worden.

Hieruit blijkt dat geen van de scenario’s voldoet

Bijeenkomst 24 september

en dat het niet mogelijk is direct te voorzien in een

De komende drie tot vijf jaar monitoren we of er

de scholen en in welke vorm deze uitgewerkt moet

van ruim dertig mogelijke locaties in de wijk West.

aan de wensen en eisen van alle belanghebbenden

U bent van harte welkom tijdens de bijeenkomst op

permanente oplossing voor de uitbreiding van

uitkomst van de locatiestudie en wij gaan graag

zeggen in hoeverre de ontwikkelingen in Welge-

mogelijk gemaakt kan worden.

en Cartesiusdriehoek het aantal leerlingen in de

dinsdag 24 september voor een toelichting op de
met u in gesprek hoe de tijdelijke oplossing

Verspreidingsgebied:
Utrecht West

beide scholen. Ook is het op dit moment lastig te
legen, de Merwedekanaalzone, het Beurskwartier
wijk de komende jaren zal beïnvloeden.

Utrecht.nl

Zoektocht in een groeiende stad

Het aantal bewoners van Utrecht groeit en daarmee
ook het aantal kinderen op (basis)-scholen.

Groeiende scholen hebben recht op extra ruimte.
Voor de St. Dominicusschool en de Johan de

Wittschool zochten we naar ruimte voor vijf extra
groepen leerlingen.
Van de ruim dertig mogelijke locaties die zijn

onderzocht vielen veertien locaties al snel af omdat
ze niet voldeden aan eisen, zoals aantal vierkante
meters. De resterende achttien locaties zijn van
oktober 2018 tot juni 2019 onderzocht in een
locatiestudie.

In deze studie is gekeken naar wettelijke,
praktische, ruimtelijke en financiële eisen. Ook
zaken als tijd en toekomstbestendigheid zijn

meegenomen. Uit de studie bleek dat dertien

van de onderzochte achttien locaties niet haalbaar
waren voor uitbreiding, vijf locaties waren wel

haalbaar. Deze haalbare locaties zijn vervolgens
uitgewerkt in zes scenario’s die kunnen voorzien in
een permante oplossing voor de uitbreiding van de
scholen.
Meer informatie
Op www.utrecht.nl/scholeninooginal vindt u meer
informatie over de uitbreiding van de basisscholen.
Hier kunt u ook het rapport van de locatiestudie en
de raadsbrief vinden.

Voor vragen kunt u terecht bij de afdeling
Onderwijshuishuisvesting via

onderwijshuisvesting@utrecht.nl
Voor andere vragen over uw wijk kunt u

rechtstreeks terecht bij wijkbureau West,
Stadsplateau 1, of via telefoon 14 030.

